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RESUMO 

A aprendizagem é um processo de construção de conhecimento. Ela acontece quando 

o cérebro reage aos estímulos do ambiente, realiza as sinapses e/ou torna-as mais 

fortes. Seria importante que os educadores entendessem como o aluno aprende, pois 

isso permitiria ao professor buscar formas mais adequadas de conduzir sua atividade, 

promovendo melhores resultados com seus alunos. Conhecer o 

neurodesenvolvimento permite que o educador leve em conta a base biológica e os 

mecanismos neurofuncionais na utilização de teorias e práticas pedagógicas, obtendo 

um melhor potencial do seu aluno. O objetivo deste estudo foi caracterizar o 

conhecimento de educadores do ensino fundamental sobre o processo neurobiológico 

de aquisição da leitura e da escrita e verificar a eficácia da orientação fonoaudiológica 

junto a eles. Trata-se de um estudo experimental que foi submetido ao Comitê de Ética 

em pesquisa e todos os sujeitos assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. A coleta de dados foi realizada por meio de dois questionários aplicados 

a um grupo de 31 professores do ensino fundamental I, das cidades de Ferraz de 

Vasconcelos e Mauá. Os resultados pré e pós intervenção fonoaudiológica foram 

comparados. 

2. Introdução: Justificativa da importância do projeto. 

A aprendizagem é a aquisição e apropriação de conhecimento, constituindo-se em 

um processo de construção. Inicia-se desde o começo da vida, antes mesmo da 

criança entrar na escola (NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA,2014)    A primeira 

infância é uma etapa importante no desenvolvimento do ser humano, quando se 

concretiza a base para aprendizagens posteriores. As primeiras experiências 

desenham a arquitetura do cérebro humano formando o comportamento futuro. 

Nessa fase, mudanças acontecem no cérebro, que cresce e desenvolve-se, 

passando por períodos sensíveis para algumas aprendizagens. Desse modo, se faz 

importante que a criança tenha estímulos multissensoriais, recursos físicos 

adequados e, principalmente, um ambiente repleto de cuidados, e afetos de adultos 

comprometidos (CAMPOS, 2006). Conhecer o neurodesenvolvimento permite que o 

educador leve em conta a base biológica e os mecanismos neurofuncionais na 

utilização de teorias e práticas pedagógicas, obtendo um melhor potencial do seu 

aluno (OLIVEIRA, 2014). 

  



3. Objetivo  

O objetivo deste estudo foi caracterizar o conhecimento de educadores do ensino 

fundamental sobre o processo neurobiológico de aquisição da leitura e da escrita e 

verificar a eficácia da orientação fonoaudiológica junto a eles. 

4. Metodologias: A forma no qual será desenvolvida a pesquisa. 

Trata-se de uma pesquisa experimental, submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário aplicado a um grupo de 

31 professores do ensino fundamental I, das cidades de Ferraz de Vasconcelos e 

Mauá, de forma individual e por escrito. Primeiro, foi aplicado o questionário com o 

objetivo de extrair os conhecimentos prévios dos professores. Em seguida, foi 

agendado um encontro coletivo dentro do horário da reunião dos professores. Nesse 

dia foi entregue um folheto explicativo, e reaplicado o mesmo questionário junto aos 

professores que receberam o folheto, verificando assim o efeito que a orientação 

fonoaudiológica trouxe na situação pesquisada. Os achados observados serão 

analisados e comparados estatisticamente. 

6. Resultados Preliminares: 

 Dos professores pesquisados 38,7% referiram que foi abordado o termo 

neurociência na formação, 54,8% no primeiro questionário e 51,6% no segundo 

questionário referiram não ter acesso a esse conhecimento na formação, 6,4% não 

respondeu no primeiro questionário aplicado e 9,7% no segundo questionário.  

Quanto a pergunta a respeito das causas de transtornos de aprendizagem 64,5% 

considera que o transtorno está relacionado a um atraso no desenvolvimento global, 

que causa um prejuízo cognitivo, resultando em uma deficiência intelectual, 

enquanto no segundo questionário 61,3% consideram essa questão. 38,7% 

consideram no primeiro questionário que os transtornos são de origem de 

comportamento social inapropriado, por conta de fatores emocionais e/ou familiares, 

que causam os transtornos de aprendizagem, ou problemas para aprender devido a 

um funcionamento cerebral diferente. 

Sobre a pergunta relativa a diferença entre transtorno e dificuldades de 

aprendizagem, 93,3 % dos professores respondeu que existe diferença entre esses 

dois conceitos, enquanto 6,7% não respondeu ou afirmou que não existe tal 

diferença no primeiro questionário. No segundo questionário 93,3% acreditam que 



existe diferença, enquanto 6,4% não respondeu ou afirmou que não existe tal 

diferença no primeiro questionário. 

Sobre a origem dos transtornos de aprendizagem, no primeiro questionário   74,4% 

dos pesquisados consideram que é orgânica, 32,2% emocional, 3,2% pedagógica e 

3,2% não responderam. No segundo questionário nenhum dos professores 

considerou a origem pedagógica, 83,9% responderam que é orgânica e 19,5% 

emocional.  

No primeiro questionário 96,8 % afirmaram que a orientação fonoaudiológica é 

importante para o esclarecimento com alunos que apresentam problemas de 

aprendizagem e 3,2% não respondeu a questão. No segundo questionário 100% dos 

participantes responderam sim para orientação fonoaudiológica é importante para o 

esclarecimento 

Quanto a parceria do fonoaudiólogo com a escola, 100% dos participantes 

responderam que sim, seria mais fácil agir diante dos problemas de aprendizagem 

com a parceria de um fonoaudiólogo. 

Referente ao folheto explicativo 93,6% dos participantes responderam que o folheto 

contribuiu o seu conhecimento a respeito das questões sobre os problemas de 

aprendizagem, esclarecendo dúvidas, explicando a respeito da diferença entre 

transtorno e dificuldades de aprendizagem e como ajudar o aluno numa abordagem 

multidisciplinar. Um dos participantes mencionou que o folheto contribuiu pouco, pois 

foi muito vago e um não respondeu.  
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